
Komunikat dotyczący zmiany kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

w ramach Działania  6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 

Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,  

Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia 

i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty reintegracyjne,Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20) 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/694/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonał zmiany zapisów Regulaminu  

w ramach przedmiotowego konkursu w następującym zakresie: 

 

Rozdział/ 

podrozdział 

Regulaminu  
Było Dokonana zmiana 

 

Regulamin 

konkursu 

 

                 Aktualizacja obowiązujących aktów prawnych. 

Rozdział 2  

Pkt 2 ppkt 2 

2. Szczegółowy Opis Osi 

Priorytetowych 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 

2014-2020 (uchwała Nr 

3/61/20 Zarządu 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 22 

stycznia 2020 r.), dalej: 

SzOOP, 

2) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (uchwała Nr 13/538/20  Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.), dalej: SzOOP, 

 



Rozdział 2 

Pkt 2 ppkt 3 

 

3) Kryteria wyboru 

projektów zatwierdzone 

uchwałą nr 8/2020 

Komitetu Monitorującego 

RPO WK-P na lata 2014-

2020 z dnia 24 stycznia 

2020 r., stanowiące 

załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu, 

dalej: Kryteria wyboru 

projektów, 

3)       Kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą nr 20/2020 Komitetu Monitorującego RPO WK-

P na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego 

Regulaminu, dalej: Kryteria wyboru projektów, 

 

 

 

 

Podrozdział 3.6 

Kwota 

przeznaczona 

na 

dofinansowanie 

projektów w 

konkursie 
 

  

 

Wielkość środków 

przeznaczonych na konkurs 

wynosi 11 299 703,96  zł1 

pochodzących  

z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (dalej: 

EFRR) 

  

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 12 629 080,9 zł2, w tym: 

11 299 703,96 zł pochodzących z EFRR oraz 

1 329 376,94 zł pochodzących z BP 

 

 
1 Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3124 

zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2020 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 

1€ = 4,2629 zł. 
2
 Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3124 

zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2020 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 

1€ = 4,2629 zł. 

 



Podrozdział 3.7. 

Limity 

dotyczące 

wartości 

projektu oraz 

wysokości 

dofinansowania 

 

 

Maksymalny poziom 

dofinansowania ze środków 

EFRR wynosi 85% wydatków 

kwalifikowanych  

na poziomie projektu w 

przypadku projektów 

nieobjętych pomocą 

publiczną. 

 

W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną 

maksymalny poziom 

dofinansowania ze środków 

EFRR powinien zostać 

ustalony zgodnie z 

wymogami właściwych 

programów pomocowych 

wskazanych w rozdziale 2 pkt 

3 Regulaminu konkursu, 

jednakże na poziomie nie 

większym niż 85% wydatków 

kwalifikowalnych. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu wynosi: 

 
 

Maksymalny poziom 

dofinansowania  

z EFRR 

Maksymalny 

poziom 

dofinansowania  

z BP 

Łączny maksymalny poziom 

dofinansowania  

W przypadku projektów nieobjętych 

pomocą publiczną 
85 % 10 % 95 % 

W przypadku projektów objętych 

pomocą publiczną 

Powinien zostać ustalony 

zgodnie z wymogami 

właściwych programów 

pomocowych wskazanych 

w rozdziale 2 pkt 3 

Regulaminu konkursu, z 

zastrzeżeniem, że stanowi 

nie więcej niż 85% 

w wydatkach 

kwalifikowalnych projektu. 

- 

Powinien zostać ustalony 

zgodnie z wymogami 

właściwych programów 

pomocowych wskazanych 

w rozdziale 2 pkt 3 

Regulaminu konkursu, z 

zastrzeżeniem, że stanowi nie 

więcej niż 85% w wydatkach 

kwalifikowalnych projektu 

 

Powyższe należy odzwierciedlić w montażu finansowym w sekcji H.4. wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

W celu lepszego zobrazowania montażu finansowego przedstawiono poniższy przykład:  

Przykład dla projektu nieobjętego pomocą publiczną o łącznej wartość wydatków kwalifikowalnych 

100.000,00 zł:  

Wkład UE (EFRR): może wynieść maksymalnie 85.000,00 zł (85 %)  

Wkład z BP: może wynieść maksymalnie 10.000,00 zł (10 %)  

Łączne dofinansowanie: może wynieść maksymalnie 95.000,00 zł (95 %)  

Wkład własny: 5.000,00 zł (5 %). 

 

 

 



Ww. zmian dokonano również w ogłoszeniu o konkursie.  

Instytucja Zarządzającą zapewnia możliwość dokonania ewentualnej zmiany dokumentacji projektowej w ww. zakresie wszystkim wnioskodawcom  

w ramach konkursu. W związku z powyższym zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców i zostają wprowadzone w szczególności,  

w związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków. 


